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Katalikai paaaulionya turi kilnų ul-
davin}, — Jnešti t šeimyna* Ir J vi-
•uomenę Kristaus mokslą, atnaujinti 
įmonių dvasia. Jgzaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai mūsų 
užduotis. "Draugas" padės jums tą 
apaštalavimo darbą atlikti Užtat, 
•kaitykite ir platinkite "Draugą.** 

UANIAN DAILY FRIEND 

"Draugas" atstovauja organizuotų 
katalikų mintį, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para* 
pljaa ir lietuvių kolonijas, "Draugas" 
džiaugiasi didele katalikų parama ir 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prie-
teliškl jausmai. 

No. 143 36 A C 0 P Y CHICAGO, ILLINOIS, PIRMADIENIS, BIRŽELIO (JUNE) 17 D., 1929 M. 
'Draugat" 2334 8o. Oakley Avttivė ENTERED AS SECOND-CLSJSS MATBR MABCH U, m«, AT CHICAOO. ILLINOIS UNDER THB ACT OF MARCH I, llfS 

36 A C 0 P Y 
Telefono*: Roosevdt 7791 

METAI-VOL. XIV 

T. SĄJUNGOS TARYBA BAIGĖ 
SESIJĄ MADRIDE 

FRANCIJA DAUG SUSIRŪPINUSI 
ĮVYKIAIS MOROKOJ 

4 

Francuzai Lakūnai Nepasiekė Paryžiaus 
Be Sustojimo 

ČIA TAI NAUJOS RŪŠIES IŠRADIMAS 

i 

TARYBA BAIGĖ SESIJĄ 
MADRIDE 

FRANCIJOS VALDŽIA 
SUSIRŪPINUSI 

MADRIDAS, birž. 16. — Į PARYŽIUS, birž. 16. — 
T. Sąjungos tarybą vakar Francijos valdžia susirūpinu
sia uždarė 55-aja sesiją. T a - s i pastarųjų dienų jokiais 
rybos nariai iškriko. Vieni jų g e r o k o j . Ministeriu kabinę-
. „ , . « . „ . - „ , I tas ilgą laiką apie tai turė-įsvyko i Seville ir Bareelona! . .. , 
parodas aplankyti, kiti - na-

jo diskusijas. 

rao. 

PARE1NIO KLAUSIMAS 
ATIDĖTAS 

CHICAGOJE 
— — — — — — w m 

UŽ LANKŲ SKYLEJIMĄ 
KALĖJIMAS 

Už automobilių guminių lan 
kų naikinimą (skylėjimą) F. 
Steel ir E. Ryan iš Rogers 
Park teismo nubausti po vie
nerius metus kalėjimo. Steele 
yra garadžiaus savininkas. • 

LIETUVOJE 
PROTESTUOTŲ VEKSE

LIŲ REKORDAS 

VILIUGIS NUBAUSTAS 

FRANCUZAI PUOLA 
MAURUS 

Šis vaizdelis gautas Londone iš San Francisco, Cal., pasiųstas radiograma, ty. per 
radio. Tai buvo pirmas išmėginimas ir gerokai pavyko. Tas reiškia, kad artimoj atei-

• ty visoki vaizdai per radio galės but siunčiami. Per radio siunčimi vaizdai yra vadi-
1 narni "fotoradiograrnomis." 

Teismas 8 mėnesiais kalėji
mu nubaudė J. F. Matthiesen 
alias Olson. Šis vyras išpa
žino, kad jis, nudavęs prohi-
bicinį valdžios agentą, iš sa-
liuninkų pinigus ėmęs. 

"Idiše Štime" praneša, kad 
sužinojęs iš tikrų šaltinių, jojg 
šių metų sausio mėnesį pro
testuotų vekselių skaičius pa
siekė rekordą — buvo protes
tuota 17,110 vekselių 5,881,000 
litų sumai, kaip pernai sausio 
mėnesį protestuotų vekselių 
buvo 6751 ir 2,414,715 litų su
mai. Vasario mėnesį protes
tuoti 15,962 vekseliai 6,200,186 
litų sumai, 1928 m. — 7,360 
vekselių 2,417,481 lit. sumai. 

" R . " 

MADRIDAS, birž. 15. -
T. Sąjungos taryba nesvarstė j 
Pareinio apleidimo klausimo. 
Francijos užsienių ministeris 
Briand pareiškė', kad tam 
klausimui svarstvti būtinai 
reikalingas Britanijos n'aujas 
ministeriu pirmininkas Mac-
Donald. Sako, reikia palaukti, 
kol jis aplankysiąs Washing-
toną. 

! RABAT, Moroko, birž. 16. 
Atlas kalnų apylinkėse suki
lusius maurus iš oro ėmė bom 
buoti francuzai lakūnai. 

BOLŠEVIKAI UŽGINA 
SAVO VEIKIMĄ 

MASKVA, birž. 15. 
ševikų valdžia užgina 
veikimą Mandžurijoj. 

FRANCUZAI LAKŪNAI 
NUSILEIDO ISPANIJOJ 

UŽ KASYKLŲ PADĖTIES 
GERINIMĄ 

KOVA IŠNAUDOTOJAMS 

ĮOO MILIONŲ DOLERIŲ 

VIRŠAUS 

WASHIKGTON, birž. 16.— 
Prezidentas Hoover nusako, 

SANTANDER, Ispanija, INDIANAPOLIS, Ind., bir. 
birž. 15. — Trys francuzai la- 16. — Indiana anglių kasyk-
kūnai, skridę iš Amerikos per lose darbai sumažėję ir ang- kacĮ birželio 30 d. valstybės 
Atlantiką į Paryžių, nusileido lių pramonė nupuolusi. i ž d e b ū g i a 1 0 Q H g i n ( y m i ] i o_ 
Ariambre, apie už 30 mailių' TS«W»;«-;; „«i0^kA0 m~..; ^ i • _:«x 

' K įžymieji valstybes vyrai nų dolenų viršaus. 
B o l»nuo šio miesto. Sako, gazo- d a r b u o j a s f £okiu-nors būdu' 

šią pramonę pakelti. savo 

ŠVEDAI LAKŪNAI LEDŲ 
ŽEMĖJE 

BOLŠEVIKAI SIUNČIA 
PAGELBĄ 

linos pritrūkę. 
Kada orlaivis ant žemės 

sustojo, be išlipusių trijų la-
Įkunų iš orlaivio išėjo dar ket
virtas asmuo. Tai Arthur 

I Schreiber, 22 metų, iš Port-
Bol-;land, kurs "pasivogęs" Eu-PEKINAS, birž. 16. -

ševikų užsiginimas savo vei-jropon atvyko. Lakūnai tą vy-
REYKJAVIK, Ledų Žemė,' kimo Kinijos pasieniu yra ne rūką pastebėjo tuoj išskridus. 

j Bet nenorėjo gryžti. birž. 16. — Švedai lakūnai, j tikras. 
kurie iš Stockholmo skrido į j Kinijos maršalas Feng Yu-
New Yorką, čia vis dar pasi- hsiang darbuojasi sukelti nau j PRANEŠA VISOKIŲ 

PERKASAS PER NIKARA-
GUĄ 

lieka, lukeriuodami patoges-Jų revoliuciją vidurinėj Kini-
nio oro. Jų orlaiviui iš Šve- joj. Bolševikų valdžia jam 
dijos kai-kurios dalys prisiun siunčia pagelbą. 
čiamos. 

MARKIZU PAAUKŠ-
TINTAS GRAIKIJOS DOKUOSE 

STREIKAS 

NEBŪTNIEKIŲ 

MEXICO CITY, birž. 16.— 
Apaštalinis delegatas Meksi
kai, arkivyskupas Ruiz y Flo-
res, pareiškia, kad apie jo su 
prezidentu Gil pasitarimus 

WASHINGTON, birž. 1 6 -
J. Valstybės senai svajoja per 
Nikaraguą prakasti perkasą. 
Tam tikslui siunčiamas J. 
Valstybių kariuomenės inžinie 
rių batalionas. Jam pavesta 
plotus išmatuoti ir kitus aps
kaičiavimus atlikti. Gautas iš 
Nikaraguos valdžios leidimas. 

PREZIDENTAS PASIUN
TĖ SVEIKINIMŲ 

Valdžia iškėlė kovą išnau
dotojams Chicagos priemies
čiuose, kur daug pravažiuo
jančių automobiliais žrųonių 

PROF. BIRŽIŠKA DĖSTY
SIĄS VILNIAUS UNIVER

SITETE? 

"Kurjer Warszawski,> pra
neša, kad prof. M. Biržiška 
nuo rudens Stepan6 Batorio 

suimama neva už - g r e i t ą " ! u n i v e r s i t e t e ****** * " į 
važiavimą j iij imamos pabau- * h t k a t e d r a - ' ' R - ' ' 
dos. 

NORĖJĘ VOGTI 
• •-• 

ŽMOGŽUDIS TEISINA
MAS 

Oak Parke suimta trys stu
dentai iš Carbondale kolegi
jos, Carbondale, 111. Išpažino, 
kad jie atvykę pulti kokį ofi-

WAtmTXTr.nvYM u a 1^ i s$ i r V^ogti pinigų, kurie e-\VASHINGTON, birz. 16.— , v .. i i + 
_ .. . , \ . . są reikalingi jiems mokslą tę-
t rancijos prezidentui prezi- j 
dentas Hoover pasiuntė svei-' 
kininrų, kada trys francuzai 
lakūnai laimingai perskrido 
Atlantiko vandenyną. 

GAISRAS LINKUVOJ 

Šiomis dienomis Linkuvoj 
[sudegė Maušos Blekerio tro

bos. Nuostolių padaryta apie 
50,000 litų. Gaisro priežastis 
tiriama. " E . " 

— 

ŽE^ĖS OKIO ŠELPIMO 
BILIUS PRAVESTAS 

i • PAGROBĖ 

LIETUVE DAINININKE 
VILNIAUS LENKŲ 

OPEROJE > 

DAUG GUMINIŲ LANKŲ j « v i l n i a ū s Kytojus" prane-
ša, kad gegužės 25 d. Redu-
tos teatre statyta tikybinė o-

Trys plėšikai įsilaužė į j ^ «N i c i f t )» k u r i o s s v a r . 
Diamond T._Motor Car Co . | b i a x l s i a ^ ^ dainavo lietu 

WASHINGTON, birž. 15.— 
Iždo sekretoriaus asistentas 
Lowman teisina ir gina sau-

ROMA, birž. 15. — Advo- j taikos reikale laikraščiai pa-
[ATENAI, birž. 16. — Do-įkatui Prancesco Pacelli, ku-; duoda visokių prasimanymų, 

kuose darbininkų streikas. Jie J rio pasidarbavimu padarytos Tas, anot apaštalinio delega-jsąjį agentą, kurs nušovė va 
pakeisti kareiviais. Kilusiose! Laterano sutartys, Šventasis [to, gali pakenkti siekiamai tai žiuojantį automobiliu žmogų 
riaušėse 6 streikuoją darbinin' Tėvas suteikė markizo titulą, kai. i 

WASHINGTON, birž. 16 
Kongresas pagaliau pravedė 
žemės ūkio šelpimo bilių. Rei 
kalingas 
rašymas 

Į įstaigą, 4517 W. 26 st. Į kom-1 v a i t ė p M Prancuzeviciūtė. 
a Ipanijos troką susikrovė 3,000 " R " 

, . IHnl . vprfps enminn i lankn i r 

tik prezidento pasi-

ATRASTA NUŽUDYTA 
STUDENTĖ 

dol. vertės guminių lankų ir 
nuvažiavo. 

15 METŲ VAIKAS ŽUVO 

kai sužeisra. 

GEN. MALONE MANILOJ 

MANILA, Filipinų salos, 
birž. 16. — Atvyko J. Vals
tybių gen. Malone, naujai pas 
kirtas salų kariuomenės virši
ninku. 

MALDININKAI | ROMĄ 
ORLAIVIU 

ROMA, birž. 16. — Tomis 
dienomis maldininkų būrys iš 
Ispanijos žada atvykti orlai
viu. Ši kelionė į vieną dieną 
bus atlikta. 

VYSKUPAS VYKSTA 
ROMON 

KANADOS ŠMUGELNIN-
KAI GINKLUOJASI 

WINDSOR, Ont., Kanada, 
birž. 16. — J. Valstybių pa

ptelėtas vaikų vienam gara-
džiuj Hinsdale pasidirbdino 
armotukę Liepos Ketvirtą pa
šaudyti. Šeštadienį atliko iš
mėginimus. Įvykus sprogi-

GYVENTOJAI ŠAUKIAS 
PAGELBOS 

INTERNATIONAL Falls, 
Minn., birž. 16. — Kanados 

sieniu sargyba padidinta ko-j pasienio gyventojai preziden 
voti Kanados/svaigalų šmu-'tui Hoover pasiuntė telegra-j 

arti Kanados pasienio, Minn-j COLUMBUS, O., birž. 16. ^ 
esotoj. Sako, jo šovimas ^ . Už dviejų m a i ^ — 
tpUinnmns , to atrasta nužudyta Miss T . ' v . , . , 

RASKOB NESĄS DEMOK
RATU 

j K. Hix, 25 m., Oliio valsty
bės Universiteto medikalio I 
skyriaus studentė. 

žuvo ir kitas sužeistas. 

gelninkus. mą. Šaukiasi prezidento juos 
Į tai atsižvelgus, kaip pra-' gelbėti nuo sausųjų agentų, 

nešta, šmugelninkai ginkluoja- kurie kiekvienam žingsny 
si tikslu sargybą kovoti. jiems grasina. 

NAUJAS AMBASADORIUS NUSAKO NAMINJ KARĄ 
LONDONE 

WASHINGTON, birž. lf6.— 
Kongreso atstovas Box iš 
Texas tvirtina, kad J. J. Ras-
kob nesąs demokratas, bet re-
publikonas. Ir todėl jis reika

lauja Raskob'ą pašalinti iš 
| vadovybės demokratų parti

jai. 

. | WASHINGTON, birž. 16.— 
LONDONAS, birž. 16. — Žemesniųjų Kongreso rūmų 

J. Valstybių ambasadorius 
Britanijai, Charles G. Dawes, 
vakar Anglijos karaliaus pri
imtas. Šiandie jis vyksta į 
Škotiją, aplankyti ministeriu 

DAVENPORT, Iowa, birž. | pirmininką MacDonaldą. 
16. — Šios diocezijos vysku- A&nb. Dawes į Londoną at-
pas Rohlman vyksta Romon.]vyko penktadienio vakare. 

atstovas kalbėdamas nusakė, 
kilsiantį naminį karą del pro-
hibicijos, jei valdžios agentai 
nuolat žudysią žmones. 

Prohibicijos laiku J. Valsty 

IŠ PARYŽIAUS GRYŽO 
YOUNG 

PRIEŠ PREZIDENTO 
ŽMONĄ 

NEW YORK, birž. 16. — 
Iš Paryžiaus gryžo O. D. Yo-
ung, kurs reparacijų konferen 
cijoj pirmininkavo. 

PAVOJINGAI SUŽEISTAS 

. PASITRAUKĖ 

. 

Sporto lygos vicepirminin
kas p. J. Treinys nuo šių pa
reigų atsisakė ir visai išėjo 
iš Sporto lygos centro komi
teto. " R . " 

ATVAŽIUOS I KAUNĄ 

Šale Waukegano su orlaiviu 
nukrito ir pavojingai susižei
dė mokinys lakūnas Harry 
Gartley, 26 metų. 

Garsiausias pasauly žydų 
kantorius Sirota šią savaitę 
atvažiuos į Kauną ir koncer

nuos vasaros teatre. Iš Kauno 
važiuos ir į provinciją. " R . " 

NUBAUSTAS TURTUOLIS 

LAVONO LIEKANOS 

AUSTIN, Tex., birž. 16. — 
Texas valstybės senatas reiš
kė pasipiktinimo, kad prezi
dento Hoover žmona Baltuose 

bėse 263 žmonės paguldė gal-'Rūmuose leido pas save sve-
vas vykinant prohibicijos įs- čiuotis Kongreso atstovo, ne- Į pinigais ir 1089 litus dokume-1 
tatymą. j gro De Priest, žmonai. ntais. 

ĮSILAUŽĖ I NOTARO 
KABINETĄ 

Gegužės 24 d. į Vilkaviškio 
I I notaro kontorą ir kabinetą 
įsilaužė su specialiniais rak
tais nežinomi piktadariai. Su
laužę spynas iš kontoros iš
sinešė 1617 litų 60 c. grynais 

a 

Oneida apskrity, Wisconsi-
ne, miške atrastos nežinomo 
nužudyto vyro lavono lieka
nos. Auka vielomis prie me
džio pririšta, peršauta, aplie
ta žibalu ir* sudeginta. Bet 
ugnis visko nesunaikino* 

Mirusio milionieriaus J. O. 
Armour puošniam 846 akrų ū-
ky "Mellody", netoli Chica-
gos, Amerikos milionierių 

R." | grupė steigia sau kliubą. 

PEORIA, 111., birž. 15. — 
J. P. Brady, turtingas chiea-
gietis, už prohibicijos įstaty
mui nusižengimą nubaustas 18 
mėnesių kalėjimu ir 5,000 dol. 
pabauda. 

PINIGŲ KURSAS 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.85 
Francijos U00 frankų 3.90 
Belgijos 100 belgų 13.88 
Italijos 100 lirų 5.23 
Vokietijos 100 markiu 23.7) 
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u D R A U G A S » 

kasdien. Išskyrus sekmadienius 
PRENUMERATOS KAINA; Metams — $6.00, Pu-

Mt Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 75a Europoje — Metama $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .03c. 

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų-
Bna, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam 
tikslui pašto ženklų. 

RtCaktorius priima — nuo lt:Oi iki 12:1$ Tai. 
kasdien. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vaL po piet 

D R A U G Ą S" 
LITHUANIAN DAILY FRIEND 

Publisbed Daily, Except Sunday. 
8UBSCRIPTTONS-. One Tear — $6.00. Six Montns 

— $3.50, Three Months — $2.00. One Montb — 7 5c. 
Burope — One Year — $7.00, Six Montns — $4.00, 
Copy — .OSc 

Advertising ln "DRAUGAS" brings best reeulta. 
Advertising rates on application. 

"DRAUGAS" 2334 So. Oakley Ave., Chicago. 

DIENOS KLAUSIMAI 

. kojant visą žmonių giminę tai meiles ir gai
lestingumo širdžiai, kai sesers Marijos užda
vinys buvo jau visiškai išsipildęs, Viešpats 
pasišaukė ją pas Save. Artimo ir Dievo mei
lės ištobulinta, ji tapo verta būti Kristaus ir 
Jo vietininko tarpininke. 

Kad dažniau melstumės prįe Šv. Jėzaus 
Širdies, prašydami žmonijos daugelio giminių 
sugrįžimo prie Dievo ir išganymo,, paduosiu 
čionai ištrauką iš sesers Marijos laiško, ku
ris taip giliai paveikė Šventąjį Tėvą. 

J i rašė: "Nekalto Prasidėjimo šventės 
išvakarėse mūsų Viešpats davė man suprasti, 
jog šiuo Švenčiausios Širdies pamaldumo nau
ju išsivystimu, Jisai ligi šiol nepatirta šviesa 
apšviesiąs visą (pasaulį. Žodžiai, kuriuos skai
tom trečiose Kalėdų mišiose įsmigo mano šir
din: "Nes šią dieną didi šviesa nužengus že
mėje' \ Man (išvidiniai) rodės, buk regiu 
spindulius tekančius nuo šios šviesos — šios 
garbintinos saidės — Jėzaus Širdies. Spindu
liai krito žemėn, iš pradžių lėtai, tada aiškiau 
ir aiškiau iki visas pasaulis nušvito. Ir Jisai 

GYVAS PALAIDOTAS. 
(Iš smuklės užrašų). 

Statkus smuklės vidų žino-

M A R G U M Y N A I . 
Puškino namas Leningrade. 

Puškino namas Leningrade 
jo, kaip savo penkis pirštus..— rusų literatūros muziejus 
Dažnai šitą pilietį tekdavo!prie Mokslo Akademijos yra 
Abramčikui išnešti lauk, nors j vienas įdomiausių muziejų, 
ir stačią — bet jis tuo jau, už, Šito muziejaus rankraščių, 
durų sutirpdavo... Taip pat ' dokumentų, portretų, fotogra-
nebuvo naujiena, kad jis lyg fijų šimtai perkelia lankytoją 
tebegyveno pirmas įsimylėįi- į praeitį, parodo jam du rū
mo dienas: dažnai matydavosi, sų literatūros amžius, 
kaip jį vesdavosi "po ranka- , g t a į p i r m a s i s k&mUm __ 
pati namo. Gali būti, kitaip l g ^ ^ n a u j o s i o s r u s ų u . 

paties Mykalojaus I pažyme- j ŠIAM Q AMBASADORIUS. 
jimais: "Šito negalima s£aus-; 
dinti" rašė prancūziškai ca
ras ir žandaras ant didžiojo 
•poeto rankraščių. 

Štai poeto Lermontovo kam
barys. Didysis poetas rašo 
savo žymųjį eilėraštį Puškino 
mirčiai paminėti, kuris suke
lia didelį valdžios nepasiten
kinimą. Karo ministeris rašo 
žandarų šefui pranešimą, pa
gal kurį "kometas Lermon
tovas" iš leib-husarų pulko 

jis ir neitų ten... 
Kartą ponas Statkus pri-

sisvečiavo Abrarručiko smuk
lėje tiek, kad priėjo laikas 
smuklę uždaryti, ir nebuvo 
kur Statkaus dėti. Žydelis tą 
vakarą buTio nesveikas ir ne

perkeliamas į mažau privile-
teraturos amžius. Štai laiškas gijuotą pulką, o gubernijos 

SVARBIOS SUKAKTUVĖS. 

Šį mėnesį Bažnyčia yra pašventusi Šven
čiausios Jėzaus Širdies garbei. Be to, šiemet 
sueina lygiai trisdešimts metų, kaip Šventa
sis Tėvas, Leonas XIII paaukojo visą žmo
nių giminę Švenčiausiai Jėzaus Širdžiai. 

f v 

galėjo su mieluoju svečia 
tarė: ''Žmonės ir visos tautos, visi bus šios tampytis. Teko jį sudoroti vi 
šviesos 'žibėjimu apšviesti, josios gi spindu
lių neapsakomai dideles šilumos šildomi". Aš 
tuomet supratau Jo karštą norą, kad toji Šir
dis butų vis daugiau išaukštinta ir geriau 
žinoma — kad josios dovanos ir laiminimai 

duje. 
Kad neįvyktų kokio nors 

triukšmo, kai Statkus nubus, 
Abramčikas sugalvojo įgrūsti 
jį į stalo spintą. Tai pada-

su sklandžiu parašu " Michai-1 sekretorius Kajevskis (Puski-
lo Lomohosov". Tai vienas iš j no draugas) už Lermontovo 
mažai telikusių didžiojo rusų eilėraščio skleidimą ištremia-
mokslininko autografų. Štai mas-f Olonecko guberniją. Štai 
senas ryšulėlis — tai vieno byla, kad dvikovoj majoras 
iš šviesiausių Katrynos II lai- Martinovas užmušė Lermonto-
kų rusų rašytojų, poeto Tre- vą. Mikalojus Pirmasis, tai 

butų visam pasauliui dalinami. Jis yra Jūsų ręs, žydelis nuėjo gulti. 
Šventenybę pasirinkęs ir Jūsų dienas pailgi-

djakoVskio, o šalia — jau pir
mųjų literatūrinių Puškino 
pasirodymų laikotarpis. Štai 
keletas spintų su senoviškomis 
knygomis. Tai Puškino biblio-

Princas Amoradliat Krima-
kara, naujas Šiam'o ambasa
dorius J. A. Valstybėse. 

sužinojęs, pasakė: "Šuniui — 
šuniška mirtis". 

Smarkiai persekiojo ir ki
tus rašytojus. Štai dokumen
tai, vaizduoją ukrainų poeto 

ANHELLIS. 
• 

teka. Rusų.ir prancūzų litera- T a r a g 0 į ^ f c ^ Dostojevs 
tura, istorija, politika, sveti- j 

j mos kalbos (prancūzų, anglų, Ponas Statkus nubudo kaip 
Plačiau apie tai "Mūsų Laikrašty" rašo- j «Cs, idant suteiktumėte Jam šią šlovę ir pa-į karste: Buvo be galo siaura j į t a l u x> loTynų) " t a i ' v i s sri-

guostumėte Jojo Širdį, kurią žmonės yra įžei- j ir tamsu. Tiktai pusiaunaktį j t y s g u kuriomis Puškinas burna: 
Tai įvykis, kokio iki to laiko nebuvo. 

Nes, anot Leono XIII, tai reiškė pašventimą 
visų luomų, tautų bei pavienių asmenų, kata
likų ir protestantų, žydų bei stabmeldžių — 
žodžiu, visos žmonių giminės aukojimą Šven
čiausiai Jėzaus Širdžiai. 

Tojo visos žmonių giminės aukojimo pa
sėkas aiškiai matom įvairiuose Bažnyčios lai
mėjimuose. Tikintieji mūsų laikais dažniau ir 
net kasdien priima Šventą Komuniją Šven
čiausios Širdies mums palikta dovaną. Tas 
kovos šūkis — "Visa atnaujinti Kristuje", — 
kurį kartodami žygiuojam prie pasaulio dva
sinio nugalėjimo, buvo Kristaus Širdies mei
lės įkvėptas. Kai turtingesnieji siekia gobšu
mo ir prabangų, darbininkus kursto pasiprie
šinti ir ardo ištikimybę; kai prieštaravimų su
skaldyti ieško vienybės toli nuo tikrojo vie
nybės pamato, kurį pats Kristus yra padėjęs 
— katalikų Bažnyčia spindi visoje savo gar
bėje, į kurią yra atkreiptos viso pasaulio a-
kys. 

Priežastys, kurios privedė šventąjį Tėvą 
padaryti šį svarbų aukojimą, yra ypač šiuo 
metu paminėjimo vertos. Jos buvo vienuolės 
sesers Marijos Margaritos Alakok pateiktos, 
kuriai apsireiškęs V. Jėzus pasakė: "Noriu, 
kad mano širdis žmonėse viešpatautų"'. 

Dievo Apveizdos nuostabiu parėdymu, 
šios vienuolės visas gyvenimas buvo vienam 
darbui pašvęstas. Birželio 9 d., 1899 m. Šven
čiausios Širdies šventėje, kai trys dienos bu
vo skiriamos ypatingoms maldoms prieš au-

dę — tą visų malonių šaltinį, ramybės bei lai- j grįžo sąmone, jo nugara vi-
mės buveinę. Jaučiuos neverta pateikti visa 
šita Jūsų Šventenybei; bet mūsų Viešpats ryš-

somis kryptimis nuėjo pakai
tomis šilti ir šalti vėjai... Va

ldai parodęs man mano nevertumą, privertė dinasi, pats to nepastebėjęs, 
mane tapti Jojo Širdies auka bei sužieduoti
ne, kad noriai priimčiau visokius kentėjimus, 
pažeminimus bei paniekinimus, griežtai įsakė 
Jūsų Šventenybei šiuo klausimu parašyti". 

Laiškas pasiekė Romą 1899 m. sausio 15 
d. ir Šventasis Tėvas, prideramai apsvarstęs, 
nutarė kitais metais aukojimą iškilmingai 
įvykdinti. Ir 1S99 m. birželio 9 ds pamaldos 
prasidėjo visose pasaulio bažnyčiose. Trims 
dienoms praėjus, Šventasis Tėvas iškilmingai 
•paaukojo visą žmonių giminę Švenčiausiai Jė
zaus Širdžiai. 

Jėzus yra pasakęs: "Mano Širdis viešpa
taus, mano širdis laimės". Buki karalius! 
Bažnyčia sveikina Jį. Tai mūsų šūkis, ku
riuo išeinam kovon. 

"Buki, Viešpatie, karalius ne vien tikin
čiųjų, kurie niekad nėra nuo Tavęs atsitrau
kę, bet ir tų sūnų palaidūnų, kurie yra Tave 
apleidę: padėk jiems veikiai grįžti į savo 
Tėvo namus!" 

vo artimai susipažinęs. Puški
no biblioteka vaizdžiai rodo 

kio, Černiševskio, poeto PLe-
ščejevo ir kitų gyvenimą. 

Be galo įdomus visi tie ra
šytojų rankraščiai, kurie at
skleidžia jų, kaip rašytojų, į-

jo protinių susidomėjimų į- P™čius, jų didelį ir kartai 

PILIETYBĖS KI*AUSIMU. 

Nuo liepos 1 dienos pradeda veikti nauji 
pilietybės įstatymai, kurie apsunkina piliety
bės popierų įsigijimą ir žymiai jų įsigijimas kas bus, kas nebus 
pabranginama. Kurie pirmų ar antrų popierų 
da neturi, patariame tuojau juos išsirūpinti. Abramčik, duok degti 
Liepos pirma diena čia pat. 

jis mirė ir buvo palaidotas.. 
Baisiai suspaudė Širdį Stat

kui pamanius, kad dar toli iki 
to, kol iš akių ims lįsti kirmė
lės.. Visą tą laiką, kol "nusi-
kaporys", teks gyventi kars
te be šviesos ir, kas svarbiau
sia, be išėjimo durų... 

Darydamas sąžinės apyskai
tą, Statkus niūriai galvoja: ; 

— Žmona verkė — perverkė 
vaikai verkė — perverkė... o 
aš jau palaidotas guliu. 

Ir vėl šimtai audrų pakilo 
jo krutinėję, ir viesulos nudū
mė per nugarą. 

Mano sau Statkus: 
—- Dabar, žalty, tau galas 

atėjo! Nebelaksi daugiau... 
Visi tie pergyvenimai, galų 

gale, dar nieko, jeigu ne tas, 
kad gerklė baisiai išdžiuvo... 
Taip butu gera prieš pateki
mą, į pragarą pavilgyti keiks
mų išvagotą burną... 

Nebeištverdamas, Statkus 
• v 

- 1S 
visos jėgos suriko: 

vairumą. Iš medžiagos, lie-
ciancios Puškiną, didžiai įdo
mus tie dokumentai, kurie 
nušviečia Puškino ir caro val
džios santykius. Muziejuje y-frodo> kiek jie darbo įdėjo į 

skausmingą kūrybinį darbą. 
Tokių rašytojų, kaip Puškino, 
Lermontovo, Dostojevskio, Tol 
stojaus, Čechovo rankraščiai 

ra visa eilė Puškino rankraš
čių su grafo Benkendorfo (žan 
darų korpuso viršininkas) ir 
Į ^ J O S ^ S B ^ g i ^ ^ — 

Vargšas Statkus suriko tik
tai tikslu paskutinį kartą pa
siklausyti, kaip skamba įpras
tas jo šūksnis. 

Bet... tuo laiku, kai Statkus 
gulėjo stalo spintoje (ne 
karste), pats Abramčikas su
kinėjosi smuklėje, ką tiktai 
atidarnejęs langus. 

Jis suteikė didžiausią Stat
kui laimę: kai šis buvo pa
siruošęs pasiduoti kirmėlėms 
ir su apmirusia širdžia klausė
si ausyse paskutinio savo šūk
snio aidų, jis išgirdo kitoje 
"kars to" pusėje: 

— Tuojoj, atniešuL 
Statkų žydelis paleido, tuo 

lyg iš numirusių jį prikelda-

savo kurinius. Labai taip pat 
įdomus gausingi piešiniai ir; 
paveikslai, kurių autoriai yra 
rašytojai. Puškino namuose 
surinkta daugybe plunksnų, 
pieštukų ir spalvomis darytų 
piešinių: Štai Puškino rank
raščių paraštėse nupieštos 
moterų figūros, arkliai ir ki
ta. Tikras dailininkas buvo 
Lermontovas, kuris yra sukū
ręs daug visai baigtų pa
veikslų aliejiniais dažais. Vie
nas akvarėlinis Lermontovo 
paveikslas, vaizduojąs du ka
rininku rodo jo kaip pirmą 
eilio dailininkai taip pat bu
vo Gogolis, palikęs puikių pieš 
nių Ševčenko, poetos Polon-
kis, o iš vėlesniųjų rašytojų 
— Leonidas Andrejevas. 

Lietuvos ir Amerikos Lie
tuvių mylimas Poetas ir Pe
dagogas kunigas Dr. M. Gus
taitis ( t 1927), garsus Dzūki
jos švietėjas, Seinų ir Lazdi
jų "Žiburio" gimnazijos di
rektorius, daug yra parašęs 
grašių knygų. Jų tarpe viena 
iš įdomiausių yra Anhellis. Ši
tą garsaus Slovackio veikalą 
kun. Gustaitis puikiai sulie
tuvino. Knygutė Anhellis tai 
Lietuvių literatūros reta bran
genybe. Evangelijos stiliumi 
autorius gyvai vaizduoja Tė
vynės nekaltus tremtinius ir 
jų kentėjimus Sibiriaus pra-

l gare pradžioj devyniolikto 
I šimtmečio. Veikalas pilnas re
ligijos elemento, tėvynės mei-
jlės, gilių minčių, palyginimų 
ir gražių paveikslų. Kainuoja 
tik 40 centų. Labai patartina, 

Įvertintas tarnautojas. 
— Nesveiką darbą dirbau, 

todėl du mėnesiu -atostogų da
vė. 

— Aš dar nesveikesnį: vi
sai paliuosavo ir dar bylą 
iškėlė. • 

nės!.. i 
• l —• —— 

I 
mas... , 

Leonas Vitkauskas. 

ŠELPKITE BADO PALIES 
TAS LIETUVOS SRITIS 
PER FEDERACIJOS SUDA 

1RYTITS KOMITETUS. 

Kada jis madą palaiko? 
— Norėčiau, vyreli, pasi-

siudint vasarinę suknelę, bei 
madną ir kad tik pigiau... juk 
vis tai iš tavo kišeniaus. 

— Žinai, brangioji, sutrum
pink savo senąją suknią dar 
keliais santimetraisc bus mad-
niausią ir pigiausia. 
• 

Stasius Būdavas. 

TAMSUS SAULĖTEKIAI, 
Vl Apysaka. * 

(Tąsa) 

J i nuleido galvelę ir dar baisiau su
sigėdo... Nauja kraujo banga vėl ūžtelėjo 
krūtinėn. Ką tik pražydę skruostai dar 
labiau įkaito ir nusviro... Baisiai paten
kinti bernai ėmė tarpusavęs šaipytis... 

Mortelė prasistūmė pro jų būrį ir 
visa, baisiai susigėdusi, ėmė trauktis į ša-
u. : 

— Nu, Mortel, ar pagedai! Ar gėdos 
neturi. Jau taip greit mumis ir misliji 
palikti — vėl jie puolė ją erzinti. 

— Aš nenoriu... — atsakė ji vaikiš
kai ir dar labiau nukaito. 

— Veizėk, veizėk, vaikei, su kokia 
panaberija — ėmė visi rėkti. 

Muzikantai stipriau pradėjo judinti 
smuiką ir armoniką; 

— Morte, a girdi, kur tu bėgi, pa
lauk, juk jau grajija — pašoko visi iš 
vietos. 

— Ne, nenoriu!... 
Dvaro rūmų lange plačiau prasisklei

dė užuolaida ir pasirodė jaunas, gražus 
dvarininkaičio veidas. Jis, visas pasken
dęs paskutiniuose saulėlydžiuose, žiūrėjo į 
bernus. Vienas iš būrio pastebėjo jį ir 
kumštelėjo gretimajam. Visi greit supra
to ir palengva ėmė aprimti. Staiga užuo
laida visai prasitraukė ir daili galva pa
silenkė į sodą... 

— Labą vakarą, vyrai... Na, ką jūs ten 
veikiat... 

— Dėkui, ponaiti... A, nieko, taip sau 
štukavojam... 

— Na linksminkitės, linksininkitės... 
Bet ko jus tą mergaitę taip užpuolėt... 

— Ne, ponaiti, mes taip sau biškį pa
kalbėjom... 

Dvarininkaitis nutilo. O už kelių mi
nučių jaunas veidas sutirpo kambario su
temose... 

Mu7ika sucirpė ir pradėjo groti suk
tinį... Bernai bematant išsisklaidė. Sodo 
kampe, vienui viena, stovėjo Mortelė. 
Stovėjo ir nežinojo kas daryti... O kiti* 
taip šoko, kad net širdys kratėsi — ką-

Gretimame sodo pakraštyje, po tvir- kyk, Mortel, kaip mamos sveikatėlė?... tiesdavo savo pajuodusį sparną, ir prideng 
tais medžiais, tarpusavy kuždėjo kelios — Tai dar nieko šiuo čėsu — šian- davo pirmąją' aistringų jaunuolių laimę, 

i kaimietės bobelės: 
— Nabagė jau, sakau, ta Mortelė, o 

jau mat biedna, biedną ir biauroja taip 
visi, vargšelė... 

— J e, bet nėra ko dyvytis, žmonel, 

, dien jau biškį geresnė... 
— Dėkui Ponui Dievui, gal ir pa

sitaisys. 
— Ale kas jai nabagėlei taip ir pa-

gi, pirmas šokis... 

juk tu gerai žinai kokie mūsų česų vai
kiai — pasileidėliai paskutiniai ir dau
giau nieko... 

— Teisybė, teisybė, ką čia jau i r be
šnekėti. Paklausk tu jų ar jie kokių po
terių bemoka.... Je, je, ale, veizėk, prie 
nibrės patys pirmieji, kaip šunes... 

— Aš jau visuomet sakau, kad blo
gi čėsai užėjo. „Svietas iš visų galų jau 
pasileido... 

•— Klausyk, aš mislijų reik' Mortikę 
pašaukti? 

— Je, kodėl ne, gal pašaukti, gal., 
Ką ten nabagėlė, tie vaikiai biauros... 

— Mortel, a girdi, Mortike, eik šen!... 
Mortelė, dar gerokai apsižvalgiusi, 

netrukus atėjo. 
— Sėskis, vaikei; čia pat, ant žeme

lės; tu neik prie tų pasileidėlių, juk ma
tai, kad jie tik prisikabinti nori.. O sa-

sidarė: jau kurs čėsas vis lovelėj ir lo
velėj — gailinos bobelės. 

kad gyvenimo pilnybės nesupratę žmo
nes nesudrumstų jaunosios meilės plas
nojimo ir jaunatvė liepsnojančių širdžių 
neatitrauktų nuo to didžiausio gyvenimo 
džiaugsmo... 

Pro akis mirgėjo metai, mėnesiai, 
J e , 3ej Jai* kur, kur, ot čia tai I naktys, sidabriniai pavasariai ir gegužės 

jau tikra bėda, sakau... Dabar tokia di
delė darbymetė, o čia reikia sirgti... 

— Nieko blogo, vaikei, nemislyk, pra
eis; matyt tokia Pono Dievo valia... Jau ne 
viena mes taip sirgom ir pagjjom... 

Valandėlę kalba suskilo ir lengvabū
dės, bet geros širdies kumietės įspraudė 
akis į šokančių būrelį... Prisiminė ir joms 
anos draskiosios dienelės... Tie beržinėliai, 
tos klėtys.., O kaip viskas keista buvo — 
ką čia jau ir besakyti. Visako pridaryda
vo: ne šventa ir anoji gadynė buvo... O 
vis dėlto laimingos dienelės nors ir bai
siai, baisiai kvailos — kaip persenusio 
sapnas... Bet tai buvo jaunystė, pats smar
kiausias gyvybės tvinkimas... Reikėjo gi 
tai jėgai kur nors išsilieti... Ir užsimerk
davo kuklios dienelės akys, ir naktelė iš-

svaigusis kvapas... 
Muzika užkimo. 
Prie Mortelės vėl pribėgo keli bernai-

ir išnaujo ėmė ją erzinti..* 
— Nu, Mortel, 4ar tu oia tebesi?... 

Ko misliji kad nė šokti neini*.., Vaje, va
je.. Jau čėsas, čėsas apsimislyti..» Q dabar 
aš tau baisiai didelę naujieną pasakysiu*.. 
Ar tu matei kaip tavo Poviliukas su Jad
ze šoko... 6 je kaip gražiai šoko!... Vei
zėk, Mortel, saugok, kad nepabėgtų, o 
bus baisiai prastai... O ką tu jam pada
rysi: ims ir apsiženys Jadtę... Je, je, Mor
tel, pamislyk, pamislyk kol česas... 

Mortelė visai susimaišė. Berno kai-
bą bobelės išklausė iki galo, o paskui 
viena įsikišo: i » 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
PHHADELFHU, PA. 

Įsigyta parkas 
Gerb. kuri. J. Kaulakis, išva

žiuodamas Lietuvon, nupirko 
čia lietuviams gražų parką 
piknikams laikytu Vieta labai 
graži, ant aukšto kalno, aplin
kui miškas, upė bėga; galima 
maudyti^ žuvauti, grybauti ir 
uogauti. Pirmas tame parke 
piknikas bus Šv. Kazimiero 
parapijos, 23 d. birželio. 

Kun. Daumantas su parapi-
jonais uoliai prie pikniko ruo
šiasi. Tikimos, kad piknikas 
pavyks, nes visi parapijonys 
vienybėj darbuojasi. 

Pempe. 

kevicius; taipogi ir visi kiti 
rengėjai dirba tam kilniam 
tikslui. 

Tai girtinas darbas vi
siems pittsburghieeiams " Lie
tuvių Diena,'' Tai tikras mei
lės ryšys, kuris suriša visas lie 
tuvių širdis. Kaip magnetiz
mas traukia komposo adatėle 

ATOSTOGŲ ĮSPŪDŽIAI. 
• 

Važiuojant iš Chicagos j 
Sprkigfield sesutės M. Vilčaus 
kienės (gyvena Springfielde) 
automobiliu per farmas, ma

no su Springfieldo sąjungie-
tėmis. Ėd to, p. Kuperienė pa
kvietus keletą" sajungiecių su
rengė "buneo" ir aš, kaipo 
viešnia, laimėjau pirmą, dova
ną. — puikią saldainių dėžę. 

Atlankiau Lincoln'o kapą, 

prie savęs, taip "Lietuvių l)ie- j nuėjau lietuvių bažnyčion (bu 
na" traukia visus lietuvius vo Dievo Kūno šventė). Pa-
kruvon. Kas tik atsilanko į ] **PįSa neturi seselių — moky

tojų, tai moteris p. Radavičie-"Lietuvių Dieną", tas būna 
pilnai patenkintas. 

' ' Lietuvių Diena'' prasidės ; 

tyt, kad žieminiai kviečiai la
bai užderėję. Komai da mažy-' mačiau istorinių daiktų, jran-
čiai. Vaizdas labai puikus, j kių, pinigų nuo jo laikų iki 
Laukuos, išrodo, bus geri me- dabar, taipgi Lincoln'o namą, 
tai. kuriam jis gyveno per 17 me-

tų. Tebėra visi rakandai ku : 

riuos naudojo iki išvykstant j 
Washington'ą. 

Mačiau ir vandens spaudi
mo mašinas, kas pristato mie-

Atvažiavus į Springfieldą, 

kurio jau 8 metai neturiu nei) 
jokios žinios. Pirmiau gyvena 
Cleveland, O., o dabar neži
nau: ar miręs ar gyvas kur. 
Nuolankiai prašau pranešti 
'man, kas žino. Busiu labai dė
kingas. Rašyti adresu, koks 
viršui padėtas. 

Alytaus—Merkinės plente 
už kokių 10 kilometrų nuo A-
lytaus įvyko autobuso katas
trofa. Lengvai sužeisti penki 
keleiviai. " R . " 

* HTTSBUHGH, PA. 
11Lietuvių Diena" nebetoli. 
Jau Pittsburgh'as subruzdo. 

Visi gerb. klebonai didžiausiu 
uolumu kviečia visus parapijo
ms į "Lietuvių Dieną". 1 . R. 
K. S. A. Pittsburgho Apskri
tys deda didžiausių pastangų, 
o ypač valdyba: J. Packevi-
čiits, A. Sikorskis ir J; B. Tam 
— M — ^ — — — — • • — — — • » 
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JOHN B. BORDEN 
( J o h n Bagilziunas Borden) 

ADVOKATAS 

anksti iš ryto. Kas anksčiau i vynuos. 0 tos gėles — visos 
atvyks, tas daugiau pasinau- j i š sėtuvių moterų darželių su-
dos. Vartai bus atidari nuo 
septintos valandos ryto. Sv. 
Mišias laikys ir pamokslą sa-

nė gėlėmis altorius papuošė ir stui vandenį. Mašinos yra nau 
taip, kad skęste skendo žaliu-į jausios mados. 

BuVau ir naujoj katedroj. 
Man išrodė ji be puikybės, 

Parapija netari vargoAinin-
j ka. Per Mišias vargonuoja ko-

kys pamokslininkas, gerb, ku- į kįa ten jauna ponia. Choras 
nigas A. Karužiškis. Per Šv.! puikiai gieda, nors ir be var-
Mišias giedos visiems gerai ži-J gonininko. Jaučiaus kaip Lie-
nornas Šv. Kazimiero parapi- t u v o j . Bažnyčia nedidelė, bet 
jos choras, kurį veda p. Prane labai jauki, 
kietis. Po Mišių bus palaimi- p 0 pamaldų teko atlankyti 
n imas Švenčiausiu Sakramen
tu. Paskui prasidės pasilinks
minimas. 

klebonas kim. Junkeris su 
prašymu, kad leistų atvažiuo
ti čia poniai Vileišienei su 

Taip, girdėti, žmonės kai-j prakalbomis. Klebonas (toks 
ba, kad atvažiuodami į " l i e - j malonus) mielai sutiko priim-
tuvių Dieną" nei vienas vai- ti Vilniaus atstove. Kadangi 
gio nei gėrimo nevež. Cia bus 
visko pilnai sesučių priruošta. 
Šalta košė bus namų darbo, 

Bus geriausia muzika, ko
kios da nebuvo kitais metais 
4iLietuvių Dienoj". 

Programa bus ir-gi daili. 

vienam klebonui sunku pra
kaltos surengti, tat sumanė 
kreiptis į Kat. Susivienijimo 
121 kuopą, kuri noriai sutiko 
jos misiją paremti ir išrinko 
komitetą, kad rengtųs prie p. 
Vileišienės prakalbų, birželio 

nors ir vyskupo bažnyčia. 
Lietuviai kiekvienas turi 

savo namelį. Visi nameliai 
mediniai ir toliau nuo vidurio 
miesto. A. Tribieius turi muro 
namą* 20 tūkstančių vertes. La 

jbai puikioj vietoj, prie gat
vės medžiais apaugusios. 

Mainieriai dirba tik 3 die
nas į savaitę. Bet nei vienas 
nėra nusiminęs. Visi linksmus 
ir smagus. 

Jaunimas tarp savęs kalba 
daugiausia lietuviškai ir ste
bėtinai dailiai, be priemaišų. 
Žodžiu, lietuvic kampelis 
Springfielde yra jaukus, tik
ras lietuviškas. 

Sąjungietė R. Maz. 

Tel. Hemlock 8} 51 

DR. V. S. NARYAUCKAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 West 69 Street . 
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 

v. v. Nedėl ioj susitarus. 

D A K T A R A I 
T e l e f o n u Bouievard l i t i 

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos: • lkl 12, 1 Iki I 

diena. Ir 6:88 lkl 9:St Tąkart 
4008 So. Ashland A ve. 

Netoli 4«th St, Chlcaffo, III. 

Rea. Tel. Midway B BIS 
Dr. R. O. C U P L E R 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Oakley A v a ir 24-tas Street 
Telefonai Canal 1718--6241 

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėl ials 
Ir Ketver ia i s Tąkart. 

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS I R CHIRURGA8 

4601 Soutn Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7829 

Res., 4641 South Al bany Avenue 
Tel. Prospect 1989 

Valandos 2-4,4-8 Nedėl ioj 14-12 

DR. J . J. KOVVARSKIS 
Gydytojas ir Chirurgą* 

Ofisas 2408 WEST 82 S T R E E T 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2859 So. Leavitt Bt. 

Tel. Canal 2880 
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 T. T. 

Nedėl ioj pagal susitarimą 
^ 

TeL Laiayette 5793 

Dr. A. J. JAVOIS 
Office: 4469 S. Callfornla Ava. 
Vai.: 2 iki 5 po petų, 7 iki 0 vak. 

Nedėl ioję pagal sutarti. 

Ofiso Tel. Canal 2118 
Namt( Tel. Lafayette 0098 

PAIEŠKOJIMAS. 

• 

Aš, Antanas Rauduvė, Bau-

DR. A. L. YUŠKA 
OFISAS 

1900 S. HALSTED STREET 
NAMAI: 

4193 ARCHER AVE. 
Valandos; prieš plotus pagal sutarti. 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 T. T. 

Bus trys poros kumštininkų. 3() d ' Atsilankiau pas Moterų ' kų k , Daujenų vai., Biržij 
105 W. Adams St. Rm. 2117, Bus lenktynių, obuolių gaudy 

Telepheae Haudolph 6727 

2151 W. 22 St. 6 Ari 9 vak. 
Telepbaae Rooscve l t 9090 

N a m i e : 8 iki 9 ryte TeL Kepub. 0600 

JOSEFII J . GRISH 
(Juozas J. Grisius) 

A D V O K A T A S 
4631 S. Asldand Ave. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800 
R E S I D E N C I J A : 

4515 So. Roekwel l Street 
Telef. Republic 9723 

mas ir daug kitų dalykų. To
dėl, neveltui visas Pittsburg-
lias bruzda. Visi rengias ir 
laukia tos "l ietuvių Dienos", 
kuri bus 4 diena/ liepos, Šv. 
Pranciškaus Seserų ukeje. 

K. J. V. S. 

Sąjungos Centro iždininkę p. apskr. ieškau savo tikro bro-
K. Kuperienę, kuri supažindi- lio Juozapo Kaudavęs, nuo 

I 

J. f . VVA1TCHUS 
A D V O K A T A S 
N u o 9:30 iki 1 vai. 

127 N. Dearborn Street 
l i o o m 928 

Tel. Frankl in 4177 
N u o t iki 9 vakare 

12 E. 107 St.. Kamp, Michigan Ave. 
Tel. P u l l m a n 5950 

NEW HAVEN, GONN. 
Dzimdzi Drimdzi vakaras. 

A. A. OLIS 
ADVOKATAS 

11 So. La Baile S t . Room 2601 
Tel. Randolph 9131-0362 Vai. 9-9 

Vakarais 
1341 SO. HALSTEI) S T R E E T 

TeJL Vlctory 056 2 
7-9 r. T. apart Panedėl io Ir 

P ė t e j č l o s 

V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

29 So. La Salle Street 
Ro»m 719 

ii. Central l l f t — VaL 9-4 

R E 8 I D E N C E 
6158 So. Talman Ava. 

TeL Prospect IB1I 

JOHN KUCttINSKAS 
I R 

B. F. MASTAUSKAS 
UETUVIAI ADVOKATAI 

2221 West 22nd Street 

Dziuidzi — Drimdzi taip 
patiko neuhavenieeiams, kad 
net antru kartu tapo užkvies
ti. Birželio 2 d. pakartojo sa
vo programa. 

"June Dilde". 
P. Ignas Kvaratiejus, pasi-

j žymėjęs savo darbais ir auko-
jmis bažnyčiai ir tautai, suta-1 

rė apsivesti su panele A. Ja-
nušute, taip-gi dora mergai- j 
tė", priklausančia prie vietinio! 
parapijos choro. Vestuvės bus ' 
si mėnesį. 

Laimingos ir linksmos at
eities. 

Mirė A. Kazlauskas. 
Birželio 8 tapo palaidotas 

Andrius Kazlauskas, 30 m. 
Paliko moterį su vienu vaike
liu. 

A. a. Andrius pereitais me
tais buvo sunkiai susirgęs, 
vienok didelėmis pastangomis ' 
daktarai išgydė ir uždraudė 

ikaikuriuos valgius valgyti bei 
gėrimą gerti. Tačiau to nepai-

' se ir todėl pačioj jaunystėj mi- į 
re. 

Buvo gana rimtas žmogus ir [ 
tegul jį V. D. palaimina. 

Palaidotas su bažnytinėmis > 
apeigomis. D. J. 

Rts . tel. Van Buren 5858 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

Suttc 206 1579 MiUvaukcc Ave. 
Tel. Brunswlck 0624 

. 
Valandos: nuo 2 lkl 7:10 vai. rak. 
kasdien. Ncdėl iomis nuo 1 lkl 2 vai. 
po pietų. 

P T B M I I B I B T A I 

Budriko Milžiniškos Factory Pirkimas 
padaro kainas galimas tiktai vienas ketvir-
dalis. j 

Victor Orthophonic Victrola model 835 
nereikia užsukti patsai sustoja tikra kaina 

#335.00 tiktai už 

* • - i.—.. **tm 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 

S P E C I A L I S T A S 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pas tįkrą. specialistą, ne pas kokį 
nepatyrėlj. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno lšegzami-
navimo. Jųs sutaupysit laiką ir 
pinigus. Daugel is kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
ra d yni ui žmogaus kenksmingumų. 

Mano Kadio — Scope — Raggi. 
X-Kay ftoentgeno Aparatas ir vi
s iškas bakteriologlškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
t ikras negeroves, Ir je igu as pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatls-
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kia užsisen ėjusią, įsikerojusią, 
chronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam Šeimynos gydytojui, 
neatidčliokit neatėię pas mana. 

DS. J. E. ZAREMBA 
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016 
U W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso "Valandos: Nuo 10 ryto lkl 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7 

Nedėl iomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų. 

DR, VAITUSH, 0. D. 

' 

Tel. Canal 6764 Vlrglnia OSgt 

DR, A. RAČKUS 
fcYDrTOJAS, 

CHIRURGAS 
I R OB8TETRIKA1 

Gydo stalgias Ir chroniškas l igas 
vyrų, moterų Ir valkų 
DARO OPERACIJAS 

Ligonius priima kasdiena A M 
Pietų ir 8 vai. v a k a r ą 

Nedėl iomis Ir seredomls I K 
lfikalno susitarus 

Ofisas ir Laboratorija 
ir X-RAT 

2130 MWV 22nd ŠTBEET 
CHICAGO 

— • » _ _ M - » i 

DR. S. BIEZIS 
; 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
. X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. s o . Leavitt S t TeL Canal 852* 

Rezidencija: 6640 So. Mapiewood 
Avenue Tel. Republic 786« 
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 v. V. 

Nedėl ioj: 10 — 12 ryto 

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6658 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
1821 SOUTH HALSTED ST. 

Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava. 
Valandos. 11 ryto iki 8 po 

6 iki 8:80 vakare 
Pietų 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECUALISTAS 

J 

Lietuvis Akių Specialistas 
Palengvins aklų Įtempimų ku

rte esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, aklų aptemimo, 
nervuotumo. skaudamų akių kar
štį. Atitaisau kreivas akis, nuirau 
cataractus. Atitaisau trumpų re-
gyste ir tol imų regysto. 

Prirengiu teisingai akinius vi
suose atsitikimuose, egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaida*. 

Speoialė atyda atkreipiama m o 
kyklos vaikučiams. 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėl iomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų. 

4712 S. ASHLAND AVE. 

TeL Boulevard 7589 

S. A. DOVVIAT M. D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 1446 So. 49th Court 
Tel. Cicero ««2 

Rezidencija: 4729 W. 12th PL 
Cicero, IU. Tel. Cicero 2888 

Valandos: Ryto: 10—12. P o 
p ie tų: 2—4 Pakarę: 7—8. Nedė
liomis pagal susitarimų. 

Džiovu, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėl iomis 10 iki 12 

TELEFONAS MIDWAY 2880 

Ofiso ir Res. Tel, Boulevard 5913 

DR. A. J. BERTASU 
3464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 

Res. 3201 S. WALLACE STREET 

Tel. Boulevard 1481 

Dn V. A. ŠIMKUS 
Gydytojas. Cnirorgas Ir Akušeris 

»*4S SO. BALGTED BTRBJET 
Valandos: Nuo 2 — 4 

7—» vakarą 
P p. 

DE N T Į S T A I 

Lengvus Išmokėjimai j 
Nauji instrumentai su Fabrikos Origi

naliais Baksais, nepraleiskite progos, o tas 
ilgai 

25 METU PATYRIMO 
Prita ikyme akinių del visokių aklų} 

JOHN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

ATtl Leavitt Street 
Telefonas Canal 2812 

Talandoe 8 ryto lkl 8:08 vakare. 
geredomis ir Pėtnyčlomis nuo f 

Josf. Budrik 
B^&yje poros dienų iš šeš

tadienio j sekmadienį ir iš se
kmadienio i pirmadienį polici
ja surašė kauniečiams 237 pro
tokolus. " R . " 1 

3417-21 So. Halsted St. 
N 

Telefonas Boulevard 4705 

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
1 akinių 
;1801 South Ashland Avenue 
Įpiatt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėklt mano iškabas 
į Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:80 va
karo. Seredomls nuo 9:30 iki 12 v. 

\ ryto. Nedėl iomis nėra skirtų 
valandų, R o o m 8. 
Pl ione Canal 8582 

Office Boulevard 7841 

DR. G. IVEZELIS 
LIETU VIS DENTISTAS 

4845 S o. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekos 

Tel. Canal 8228 

DR. G. 1. BL02IS 
D E N T I B T A B 

2201 West 22nd Street 
( K a m p a s Leavitt tft.) 

Taiandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 8 vakarą 

Dfi. H E R Z M A f T 
I š R U S I J O S 

Gerai l ietuviams žinomas per 28 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris. 

Gydo staigias ir chroniškas 11-
sasvyrų, moterų ir vaikų pagal n a u -
jaittius metodus X - R a y ir kitoklua 
elektros prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street 

1025 WEST 18 STREET 
VALANDOS: N u o 10 — 12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare. 
Tel. ofiso Canal 3110 Rea. So. Phor* 
2238. Jei neatsil iepiama, sauk 
Randolph 8800. 

• i 

Tel. Brunswick 8624 fcfc. A. j . Girssra 
Lietuvis Dentlstaa 

1679 1£ILWAUKEE A V E N U E 
Valandos; 9-12. 1-5, 8-8:88 

Sekmadieniais ir trečiadieniais 
Pagal susitarimą. 

-% 

Ofiso TeL Vlctory 8687 
*>L ir Rez. TeL Hemlock 8874 

DR. J. P. POŠKA 
8188 8. HALSTED S T R E E T 

Antras ofisas Ir Residencija 
6504 S. A R T E S I A N AVE. 

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais; nuo 
7-9 vak. Antro O t V*l . : Nuo 8-8 
po plot: Utarn. Ir S u b a t Nuo 
8-9 vak. šventadieniais pasa i «a -
tarlma. 

4 

Tel. Lafayette 6828 

DR. J, A. PAUKŠTYS 
DENtTISTAS X-RAY 
4193 Archer Aveniu 

M. MAURICE KAHN 
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 SO. ASHLAND AVI. 
Tel. Yards 0994 

RealdencUos Tol. P lasa 8181 
VALANDOS: 

Nuo 19 lkl 12 diena* ! 
Nuo 2 Iki 2 po plet^b 
Nuo 7 lkl 8 vakarą 
ModeL a n o 19 Uq i i 

•*v 

* • « • { 



C H I C A G O J E 
% ! _ » . V M ^ I A * uždarbiauti del ateinančių me-aom-toles. * 

X Kontraktorius M. Zizas 
Pastaromis dienomis studen- jau pabaigė statyti didelį a-

tai V. Petrauskas, lankąs Illi- ' partmentinį namą, prie 70 st. 
nois Universiteto Pharmaey | ir Maplewood ave. Savininkas 
skyrių, Petras Atkočiūnas, lan j to namo yra Jonas Sutkus iŠ 
kas Loyola Universiteto dėn- North Sidės. Maliavojimo dar-
tisterijos skyrių, ir A. Stulga M tame name atliko žinomas 
lankas St. Viator's Kolegija J maliavojimo kontraktorius Pe-
sckmingai baigė mokslo metus , tras Cibulskis. 
ir stengiasi vakacijų laiku 

Pirmadienis, B i r i 17 'd., 1929 

Cats — 2 
Brighton IC of L. — 7 Flashes 

- 6 

AREŠTAI ŠIAULIUOSE pas t a s apipuvęs vaiko lavonas 
»su virvute ant kaklo. Kaltini-

Šiomis dienomis pas kelis nku ieško policija. n R. J y 

Brighton K of L 9 Aces j įtariamus komunistus Šiau
liuose buvo padarytos kratos. 
Suimtų esą. 8. Pas juos rasta 
inkriminuojamos medžiagos. 

"R." 

WEST SIDE TRIES HARD Wilbert lf 
BUT LOSES TO PROVI- tategwell rf 

DENCE p^ocevičius rf 
Poniškis 3b 

GRABORIAI: 

S. D, UCHMflCZ 
Lietuvis Graborlus 
Patarnauja laido

tuvėse kuopijriausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o nuujo 
darbu busite užga
nėdinti, 
Tel. Roosevelt 2515 
arba 2518 
2314 W. 23rd Plaee 

Chlcago, FiL 

< 

The 18th streeters did not Norkus 2b 
X West Sidės drutuolis h a v e a n y trouble in disposing Strakalaitis c 

Matas Miškinis, kurs piknikuo o f t h e W e s t S i d e K - o f L-
se visus supliekdavo prie t e a m i n a b a t fes t> however, 
"s t ra ikier io" , .patiko nelai
mę. O a n e ' o dirbtuvėj jam už
gavo dešiniąja, ranką, taip, 
kad prisėjo sucementuoti. Bet 
yra viltis, kad netrukus pa
sveiks. 

X Andrius Radzevičius, vie
nas iš malioriaus Petro Cibul
skio krautuvės darbininkų, 
skaudžiai užsigavo ranką. Yra 
D-ro Biežio priežiūroj. 

X Tanias Janulis plačiai ži 

• 

3 
1 
1 
5 
3 
5 

— 2 
Brighton K. of L. — 8 Reds 

A. C. — 9 
Brighton K. of L. — 18 Sul-

livan Post — 2 
1 2 Brighton K. of L. — 5 St. Ma-
0 1 
0 1 
o o 

Brighton Park. 
AB R H 

West Side certainly thew a 
scare into Providence when 
scored 8 runs in the latter 
part of the game. 

Anton Černauskas had his 
first assignment as starting 
pitcher and proceded in a Kelmas 3b 
manner that befits any major Dawson c 
leaguer. For 7 innings he held Grigiškis 
the \Vest Siders at his mercy, Errors: Norkus, 

Nasunas rf 
Al. Manikas lf 
Vasilkas ss 
Randas cf 
Ivans 2b 
Nikais l b 

no runs no hits being recor- Two base hi ts : Pocevičius, 

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitu. 
Pat araavi iras. 

J . F. EUDEKIS KOMP. 
PAGRAU~ tTJTSJAI 

Dldy*š» Cfteas: 
4605-07 So. Emai tage Ave. 

Tel. Tardą 1T41 Ir 1741 
SKYRIUS 

4447 So. FatrfifUI Atenaa 
SKYRIUS 

1410 So. 41 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 8714 

8KYRJJ9 
1201 AokUB A%eno« 

Tel. Boulorard 1211 

ded. In the eight and ninth 

nomas Bridgeporto" lietuvių ! i i m i n S s W e s t S i d e s c o r e d 8 

veikėjas, darbe buvo susižeidęs | r u n s o n s i x J l i t s m L x e d UP w i t h 

5 1 
4 1 
4 1 
3 1 
2 0 
4 0 
2 0 0 
4 0 0 
1 1 1 

Vasilkas. 

VAIKO LAVONAS EŽERE 

Gegužės 25 dieną Atesnykų 
I kaime Simno valsčiuj ežere 

REIKALINGAS apysenis nevedęs 
darbininkas už porterį. Darbas nuo-

rys — 3 
Pereitą sekmadienį McKin

ley Parke įvyko žaidimas tar-
G 0;*pe S t Mary s, lenkų tymo ir 

• mūsų Junior Vyčių. Vyčiai len 
kus supliekė 5 prieš 3. 

Abu tymai žaidė gerai. Vy
čių pičeris Petrauskas davė G e ™ p k

v į ^ ! ger& 

.'oponentams tik 5 " h i t s " , o 
St. Mary's Conrad Vyčiams 7 

h i t s " 
Vytis. 

3 
1 
0 
9. 
0 
1 

ranką. Bet baigia gyti ir jau 
gali dirbti. 

MITSŲ ŽINELĖS. 

J. F. RADIIUS 
.PIGIACSIAS 1AET. GRABORIUS. 

CHICAGOJ*. 
Laidotuvės© pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie ftrabų 15-
dlrbystės. 

OFISAS 
668 West 18 St. 
Tel. Canal 6174 
SKTRIUS: 3238 
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4088 

West Side. — Šiandie Auš
ros Vartų bažnyčioje mokslo 
metu užbaigos iškilmes. Rv-
to 9 vai. mūsų mokyklos mo
kiniu ir mokytojų intencija 
laikomos giedotinės šv. Mi-

Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Mūsų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
įkyrių. 

Nauja, graži ko
plyčia dykai 

3307 Auburn Avenue 

E Z E R S K I 
LIETUVIS GRABORIC8 

O f i s a s : 
46*3 S. MARSHFIELD AVENUB 

TeL Boulevard 9277 

I. J. Z O L P 
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS 

1650 West 46th Street 
Kampas 46th ir Paulina Sts. 

Tel. Blrd. 5203 

Nuliūdimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia del šermenų 
dykai . 

šios, o vakare 7 vai. baigusieji 
mokslą, mokiniai pasiveda j l* i m za ct 
Saldžiausiai Jėzaus Širdžiai 
ir kaipo ženklą, pasiaukojimo 
gauna žetonus, drauge su mo
kslo diplomais. 

X Šiandie, birželio mėnesio 
pamaldos dėlei užbaigimo mo
kyklos iškilmės bus laikomos 
vakare. 

X Aušros Vartų parapijos 
vyrai gražiai pasirodė. Parap. 
koni. nariui Ignui Kryževičiui 
prisiminus, kad imtis Širdies 
Jėzaus altoriaus šiame mėne
syje puošimo, tuojau susitarė 
ir mūsų seserims įteikė $24.75 
g'ėlems. Aukojo šie asmens: 
K. Veidmanas $2.00; po $1.00: 
J . Kryževičius, K. Kulbis, P. 
Simin&s, J . Feravi-eia, J . Do
brovolskis, A. Peldžius, A. 
Radomskis, A. Dulskis, A. Le-
nartavičia, J . ftadomskis, A. 
Varams, B. Kazanauskas, P. 
Fabijonaitis, S. LaehaVičia, 
Valonis,J. Kudis ir N. N.; kiti 
aukojo smulkesnėmis. 

four bases on balls. 
Providence: 

Bekanaitis J . 2b 
Daniels 2b 
Pečiulis 3b 
Bakutis ss 
Mieloms l b 
Kondokas c 
Zemont lf 
Markūnas lf 
Zemek rf 

AB R H 
1 
4 
5 

Rubis cf 
Černauskas p 

VVest Side 

Zauris cf 
Vaičiūnas 3b 
Žemaitis ss 
Norkus c • 
Žemaitis p 
Backai-nas l b 
Dačiolas rf 
F. Norkus 2b 
Kraushas 2b 

5 
6 
G 
1 
4 
5 
1 
5 
5 

; Krivickas, Zubrickas, Moskos. 
Three base hits: Randas. 
Home runs: Krivickas, Stra 

kalaitis. J ! 

Stolen bases: C. Jankauskas 
2, Moskos 2, Stegwell. 

1 1 Struck ont: by Moskos 10, 
1 1 by Grigiškis 11. , 
1 1 Bases on balls: off Moskos 
2 3 j 4, off Grigiškis 5. 
1 

vieta. 

1458 W. 15th S t 

n 

DARBININKU ŽINIOS. 

3 
0 
2 
1 

2 
3 
0 
2 
1 

0 0 
G 1 
0 2 

BRIGHTON JUNIORS 
DEL ČEMPIONATO 

AB R H 
5 1 2 

Brighton L. V. 36 kuopos 
junior baseball tymas, kuris 
yra remiamas Wm. McKinley 
Post American iįegion ir žai-
džia American Legion Lygoje, 
baigė savo "rcgular schedule , , 

ir stoja į "championship 
round" toje Lygoje. Vyčių 
tymas yra laimėjęs visus "ga-
m'es", išskiriant vieną, kurį 
pralaimėjo pereitą šeštadienį. 

Iš^aštuonių tymų, kurie žais 
4 2 2 I del čempionato, Brighton ju-

X Išnešioti aplinkraščius 
ieško vyrų: 232 So. Racine 
ave. ir 1010 W. Madison str. 

X Reikalinga stenografS ir 
kasierė Magner, Winslow & 
Co. 4446 S. Clark str. 

X Svetimas kalbas mokąs 
vyras ieškomas į darbą. Ge
neral manager, Rm. 660, 31 S. 
Clark str. 

į 

LOTAS ANT PARDAVIMO. 
bizniavas kampinis lotas prie
šais busiančios naujos bažny
čios Brighton Parke. Kreipki
tės į savininką 

G. X PANSIRNA 
1901 So. Halsted Street 

Del geriausios rųSiea 
Ir patarnavimo, Saukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselts Šviežių kiauli
nių, sviesto ir sūriu. 

VVm. J. Kareiva 
Savininkas 

4644 So . Paulina S t 
TeL Boulevard l t | l 

MAROUETTE JEVVELRY 
& RADIO 

S I U V Ė J A S 
JUOZAS JOKŠAS 

Pranešu draugams kostume-
riaras ir busiantiems kostume-
riams, kad atidariau naujoj 
vietoj savo biznį, kuriame jau 
38 metų dirbau. Siuvu naujus 
siutus, senus sutaisau, kliniju, 
prosinu. Prašau nepamiršti 
atsilankyti. 

latinis. Turi gyventi ant vietos; yrff"S. 
geras kambarys ir visas užlaikymas. \ g Q p ^ ^ J j ^ J^gų S i u v ė j a s . 

2058 West 22 Place 
Tel. Canal 6901 

(VARUS K0NTRAKT0R1A 

J, S. RAMANC10NIS 
Buvęs vedėjas Bridfeport Palntini 

St Hardware Co., dabar perėmė visą 
blinj į savo rankas ir duos visose Sio 
biznio Sakose pirmos klesos patar
navimą. 

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER 

* 

Savininkas R. Andrellunas 

Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
radio, pianų rolių, rs-
kordų ir t t Taisau 
laikrodžius ir muzikos 
Instrumentus. 

f 
2650 West 63rd St. Chicago. 

Telefonas HEMLOCK 8380 

PainterB & Decorators 
J. 8. Ramanclonis, savininkas 
3147 So. Halsted Street 

TeL Vlctory 7211 

> • # *• r** 

5 
5 
5 
3 
4 

0 
1 
1 
1 
1 

1 
0 
1 
o1 

o 

3 0 0 nior Vyčių tymas yra skelbia-
1 0 O.mas kaipo vienas stipresnių 

PARDUODU DVARį 
> 

Struck out: by Černauskas tymų ir stovi priešaky. 
11, by Žemaitis 6. 

Errors : Žemaitis 3, Vaieiu-
Įnas, Zemont 2, Bakutis. 

Two base hits: Vaičiūnas, 

SAVYBĖS IŠVAŽIAVIMAS. 

Jack Bekanaitis, Mičionis, apie jo veikimą. 
Kondokas 2, Rubis. 

Tliree base hits: Zauris, Ba
kutis, Zemek. 

Home runs: Zauris, Dačio
las. 

MARQUETTE WINS. 

The heavy hitting of Zub
rickas and euperb pitehing of 

Brighton junior Vy&ų ty
mas yra pagarsėjęs šioj kolo
nijoj. $e ra sportininko, kuris 
nebūtų skaitęs arba girdėjęs 

i • 

n 
Šios kolonijos laikraštis 

The McKinley Park News" 
daug rašo kiekvienam nume
ry ?«pie Brighton K. of L. 
Juniors. '• 

Geriausios Žemaitijoje že
mes 200 hektarų, t. y. apie 500 
Am, akeiių, su visais triobė-
siais, gyvuliais, mašinomis, pa
dargais ir visu pavyzdingo u-
kio įrengimu. Miško 25 ha. 

Trys ketvirtadaliai žemes 
yra nuolaidi, naujai pertaisy
ti groviai vandeniui nubėgti. 

Už dviejų kilometrų nuo 
sodybos bėga garsioji Mi
nija; mažesnis upeliukas 
teka per sodybą, parką ir so
dą. Visi triobėsiai tvarkoje ir 
jų yra daug; gyvenamas na
mas, 8 didelių kambarių su 2 
salkomis, folivarkas, kumety
nas, du mūriniai tvartai, dvi 
daržines, tartokas — malūnas 
kalvė, vištininkas, ledaunė, 

Loomis maliava 
visokių spalvų tik 

$1.29 Galionas 

40 pėdų ištie
siamos koptos tik 

$12.98 

M. ZIZAS 
Namų Statymo Kontraktorlns 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina. 

7217 S. California Avenne 
Telef. Hemlock 5526 

St. Louis "Dutch 
Boy" white lead 

ĮOO svarų $11.50 
Pure Bolled Llnseed Oil 

98o. Galionas 
Tikri Bargcnal 

PRISTATOM VISUR 

JOHN DERINGIS 
4414 So. BockwelI Street 

Chicago, III 
Telefonas Lafayette 4689 

PRANEŠIMAS • 

Brighton Park Vyčių 36 kuo I virtuvė etc. Trobos sveikos, 

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS 

Didelė Moderniška Koplyčia Dykai 
718 WEST 18 STREET 
T%1*. Roosevelt 7 S 81 

Bridgeport. — Šv. Pranciš
kaus Vienuolyno Bemėju. 1 
skyrius rengia savybės išva-
žiavini4 30 d. birželio į Mar-
quette park prie 71 ir Califor
nia, 1 vai. po pietų. Komisija 
visu smarkumu rengiasi, kad 
tik viskas <pasisektų. Ir, sako
ma, viskas sekasi. Mat, komi
sijoj darbuojas veiklios narės: 
J. Pukeliene, M. Maziliaus-
kiene, K. Kazimekienė. 

Mūsų gerb. biznieriai remia 
visus gerus darbus, ta t ir mes 
lietuviai, pas savus eikime ir 
remkime. 

Visos iš vien darbnodamos 
paremsime mūsų sesutes Pran 

i ciškietės. 
Kai bus Kazimieriečių iš-

važiavimas, tada jį paremsi- j sesutės, 
me. Vienos ir kitos yra mūsų' 

John Moskos worked havoc 
with the Brighton Parkers and 
decided the game in favor of 

pos '<senior , , tymas, kuris 
žaidžia Vyčių Lygoje, yra pra
laimėjęs kiekvieną, žaidimą, 
todėl mūsų juneriai turi pa
laikyti kuopos garbę. 

Kitais metais mūsų juneriai 
žais Vyčių Seniorų Lygoje ir, 

Marąuette by a finai score of ^ a b ė j 0 , pasirodys daug ge-
9 to 5. Krivickas and Straka
laitis, veterans of Marąuette 

riau, negu šių metų "sen ior" 

! 
tymas, gal net laimės ir Vy-

Councils team, each featured j č i ų čempionatą, kas nei neste-
with home runs. The game j b ins , nes šių metų junior ty-
was very interesting and ra- m a s y^ d a u g geresnis už kai 
ther exciting — only one er 
ror on each side was commit-
ted. m 

Marąuette 
AB R H 

Krivickas cf 5 2 2 
C. Jankauskas lb 4 2 1 
Bubrickas ss 5 2 4 
J . Moskos p 5 1 2 
Zambaras lf 2 0 0 

Xv. EL. V . 

kurių kuopų "sen ior" tymus. 
Brighton Park Vyčių Ju

nior tymas šįmet žaidė" sekan-
y * • 

ciai: 
Brighton K. of L. — 24 K. of 

Boosters — 4 
Brighton K. of L. — 7 Volvo-

rines — 4 
Brighton K of L. — 25 Ro-

bins — 3 - •* 
Brighton K. of L. — 6 Ba-

jahs — 9 
Brighton K. of L. — 4 Bear 

skiedromis dengtos. 

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH "400", kiirie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingą patarnavimą. 

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir Šventadieniais. 

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

4030 Archer Avenue 
TeL Laf ayette 2082 

Telefonas Canal 72 s s 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo Kontraktorius 
Dažų ir Popieros Krautuvė 

1114 8. LEAVITT ST. Chicago 

Y. PAUKŠTIS 
HARDWARE STORH 

Paint, Oil A Glass 
1701 WeM 47th Street 

Tel. Lafayette 1117 

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street 

S. A. ZOLP 

PARDAVIMUI medinis 4 
Dvaras turi visas reikalin- 'kambarių namas, cementinis 

KARPENTERIS IR GENERALIS 
KONTRAKTO RIUS 

15 Bridgieporto išsikėlė į Brighton 
Parka. Naujas adresas: 

2906 West 39 PL Laf. 9119 

gas ūkiui mašinas: 2 kertamą- beizmentas, karštu vandeniu 
šias, 3 pjaunamąsias, 4 dviva- apšildomas. Randasi sveikoj 
gius plūgus ir tt. Yra 20 ark
lių, 40 karvių, 40 Manijų ir 
daug naminiu paukščių. 

Išlipę Klaipėdoje iš laivo, 
sėskite į automobilį ir geru 
kelia atvyksite į Jokūbavo 
dvarą per 1 valandą, nes yra 
iš Klaipėdos tik 18 kilometrų 
t. y. apie, 12 mailių, o iš Kre
tingos tik 8 kilom. 

Prie pat sodybos yra kata
likų bažnyčia ir miestelis su 
mokykla. 

Visą dvarą šiemet galite la
bai pigiai nupirkti su užsėtais 
laukais ir visu turtu. 

Del sąlygų kreipkitės į sa
vininką: A. Stulginskis Jokū
bavas, Kretingos p. Lietuvą, 
arba į "Draugo" Admin. K. 
M. 2334 So. Oakley Ave., Chi
cago, UI. 

vietoj. Savininkas ten pat. 
5703 So. Mason Ave. 

PARSIDUODA 6 kambarių 
muro bungalow, karštu van
deniu apšildomas, sykiu visi 
rakandai. Yra garadžius. Ran
dasi- priešais naująją lietuvių 
bažnyčią' Marąuette Parke. 

6837 So. Waahtenaw Ave. 
(14-17) 

Tai. Boulevard #114 

M. YUSZKA & C(X 
PLCMBIlfG St HEATIHG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauja kuoseriausia 

4M4 BO. PAULINA 

MARQUETTE PARK. 
Parsiduoda bučernė ir gro-

cernė. Biznis per 4 metus iš
dirbtas. Visokių tauta apgy
venta. Biznis cash. Norim 
greit parduot ir važiuot į Lie
tuvą. _ 

2743 West 59 Street 
Tel. Hemlock 3452 

(14-20) 

JUOZAS K. ENČERIS 
GE2¥ERAJLIS KONTRAKTORIUS 

Ir 
REAL BSTATH 

Namus stato, taiso, perka Ir 
parduoda visoje Chicagoje 

4401 8. MOZART ST. LAF. StCI 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 

2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai j 
Paskola suteikiama 1 vieną, diena. 
Perkame real estate kontraktus. Į 

Internationl Investment 
Corporation 

Kapitalas $500,000.00 
5804 SO. KEDZIE AVENUB 

TeL Lafayette 6738-6716 I 

file:///Vest

